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Information om
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Medicindispensering i Nyborg Kommune

Ved akut behov for afhentning af medicin

Efter lægens og/eller sygeplejerskens vurdering og i samråd
med dig får du doseret medicin på en af følgende måder:

Hvis du eller dine pårørende ikke har mulighed for at afhente
din medicin på apoteket, har du følgende muligheder:




Du oplæres, så du selv kan dosere din medicin
Din medicin doseres i sygeplejeklinik (undtagelsesvis i
eget hjem), hvor du medbringer din medicin og doseringsæsker

I forbindelse med dispensering skal du selv:




Anskaffe doseringsæsker
Der skal være doseringsæsker til mindst 3 uger + 1 dag.
Rådfør dig med din sygeplejerske/social - og sundhedsassistent om antal og størrelse, inden du køber doseringsæsker. Husk at æskerne skal være godkendt fra
apoteket.
Holde doseringsæskerne rene
Doseringsæskerne skal vaskes en gang om måneden.



Hente eller få andre til at hente medicin for dig på
apoteket
Du kan - mod betaling af et gebyr - få leveret medicin fra
apoteket.



Opbevare medicinen forsvarligt
Medicinen opbevares utilgængeligt for uvedkommende
og ikke doseret medicin bibeholdes i original emballage.



Medicinen afhentes af Falck, hvis du har abonnement
hertil (Falck Hurtig Hjælp 70 10 20 31)



Medicinen afhentes af taxa på din regning

Hvis du ønsker medicinen udbragt med taxa, skal du ringe til
apoteket. Oplys at medicinen ønskes udbragt med taxa. Du
afholder selv udgiften hertil. Aftal tidspunkt for afhentning.
Rekvirer herefter taxa. Taxa lægger penge ud for medicinen,
og du betaler taxa kontant for medicin og transport ved levering.
Apotekernes åbningstider
Åbningstider for apotekerne kan findes via app’en: ’akut

Sygeplejerske/Social- og Sundhedsassistent er ansvarlig
for:

Korrekt dosering, råd og vejledning om indtagelse af medicin. Hvis du selv ændrer i den doserede medicin, er det på
eget ansvar


Dosering af håndkøbsmedicin, herunder naturmedicin og
kosttilskud. Kun, hvis behandlingen er ordineret af læge



Opfølgning og observation af virkning og evt. bivirkninger



Hjælp til gennemgang og tjek af holdbarhedsdato på den
medicin, du ikke længere bruger

